
Zenészek, hangversenyek

Nem szabad említésen kívül hagynunk a
Nagy Ferenc vezette kamarazenekart sem,
mely az operaelőadások kísérője és a siker
fontos tényezője volt. Teljesítményük
minden estén ugyanolyan pontos, precíz,
megbízható, hangzásában ki-
fogástalannak mondható volt, mint a
premieren.

Mindez kevésbé mondható el a Buda-
pesti Madrigálkórust Kecskés András ve-
zetésével kísérő Bakfark Lanttrióról. A
Szekeres Ferenc vezette Madrigálkórus
viszont megőrizte élményt nyújtó, dús
hangzását, különösen a madrigálkomédiák
előadásában. Érdekes, jól eltalált
színfoltja lett a Commedia Harmonica
előadásainak Kovács P. József narrátori
közreműködése.

Hogy teljes legyen a Budavári Vigas-
ságokról alkotott kép: a hazánkban oly
ritkaságszámba menő marionett-bábjáték
mint különlegesség is megérdemelte a
figyelmet. Erdős István, Gruber Hugó és
Gyurkó Henrik ügyes, korabeli zenére
megkomponált páros marionett-jelenetei a
műfaj kis remekműveit varázsolták elénk.
A Dominó pantomim-együttes tagjai
közül elsősorban Köllő Miklóst, Az

úrhatnám szolgáló néma Vesponejaként is
szereplő vezetőjét kell megemlítenünk.
Alakításában annyi egyéni, de soha nem
tolakodó ötlet, kifogástalanul kivitelezett
mozgásvariációk szerepelnek, hogy
nyugodtan állíthatjuk: jelentősen
hozzájárult az előadások sikeréhez.

A Budavári Vigasságok idei előadás-
sorozata nem csupán kezdeti ígéretként
tekinthető sikeresnek. Reméljük, hogy a
következő évad további előrelépést ered-
ményez majd.

Karl Ditters von Dittersdorf: La contadina fedele
avagy A hűséges parasztlány (A Hilton-szálló
Dominikánus udvara)
Rendezte: Huszár Klára. Díszlet: Szegő
György. Jelmez: Kemenes Fanny. Koreo-
gráfus: Géczy Éva.

Szereplők: Halász Mária, Tokody Ilona,
Horváth József, Vághelyi Gábor.

Pergolesi: La serva padrona ( A z úrhatnám
szolgáló)

A szövegkönyvet írta: Gennaro Antonio
Federico. Rendezte: Seregi László. Díszlet:
Szegő György. Jelmez: Kemenes Fanny.
Koreográfus: Géczy Éva.

Szereplők: Marczis Demeter, Bikfalvy
Júlia, Köllő Miklós.

MAGYAR FRUZSINA-DURÓ GYŐZŐ

Beszélgetés
Paál Istvánnal

1942-ben született Szegeden. 1960-ban
érettségizett, majd a szegedi József Attila
Tudományegyetem magyar nyelv és
irodalom szakán szerzett tanári diplomát
1965-ben. 196o és 1975 között a Szegedi
Egyetemi Színpad tagja, illetve vezetője
volt. 1965-től három évig hivatásos nép-
művelő, közben egy évig a kaposvári
Csiky Gergely Színházban súgó, 1968-tól
73-ig a Szegedi Nemzeti Színházban
ügyelő, majd rendezőasszisztens. 1973-
75-ben a JATE Kulturális Titkárságának
munkatársa volt és meghívott óraadó ta-
nárként színház- és filmesztétikát oktatott
az egyetemen. 1973-74-ben két előadást
rendezett az Universitasban. 1975 tava-
szán vendégként rendezett Pécsett
(Krasiński: Ha megjönnek a fivéreim...),
majd azután két évig szerződéssel. 1977-
től a szolnoki Szigligeti Színház
rendezője. Fontosabb rendezései: Szegedi
Egyetemi Színpad- A király halódik, Piotr
Ohey mártíromsága, Az óriáscsecsemő, Örök
Elektra, Petőfi Rock, Kőműves Kelemen;
Universitas - Három majom a pohárban,
Kedd, július 14; Pécs - Caligula, Übü király;
Szolnok - A/szentek összeesküvése, A z öreg
hölgy látogatása, Január; Győr
(vendégként) - Gőzfürdő. Mind amatőr,
mind hivatásos színházakkal részt vett
külföldi fesztiválokon Lengyelországban,
Jugoszláviában, Olaszországban,
Ausztriában.
 Ön az egyetlen olyan rendező, aki nem

végzett főiskolát, mégis amatőr színházi ren-
dezései alapján hivatásos színházhoz került.
Előnyét vagy hátrányát érezte, illetve érzi en-
nek a „szabálytalan útnak"?
 Nézzük először a hátrányt - mert

kezdetben főleg ezt éreztem. Az, hogy
nem járhattam a Színházművészeti Fő-
iskola rendező tanszakára - ahova 1968-
ban sikertelenül felvételiztem -, oly mó-
don korlátozott, hogy rendezőként nem
csinálhattam színházat hivatásszerűen.
Dolgozhattam színházban mint súgó,
ügyelő, segédszínész, később mint rende-
zőasszisztens és bizonyos esetekben mint
játékmester, de többször is egyértelműen
értésemre adták, hogy főiskolai diploma
nélkül nem lehetek rendező. Ez pszichi-
kailag természetesen nyomasztó volt.
Ezen túl kellett lépnem: a hetvenes évek

elején leszámoltam azzal, hogy hivatásos
rendező leszek. Megmaradtam annál, hogy
jó színházat akarok csinálni, és - úgy
gondolom - ezt meg is tudtam való-sítani a
Szegedi Egyetemi Színpad társulatával.
Váratlan fordulat volt, amikor a Pécsi
Nemzeti Színház - elsősorban a szín-ház
vezetőinek személyes felelősségvállalása
és rugalmassága következtében - amatőr
rendezéseim alapján meghívott
vendégként rendezni. Vendégrendezésem
számukra megnyugtató eredménye után
pedig rendezői szerződést ajánlottak fel.
Azóta nem érzem semmiféle hátrányát
annak, hogy nincs rendezői diplomám.

És most beszéljünk az előnyökről.
Magam választhattam meg mestereimet,
példaképeimet, illetve azokat a tájékozó-
dási pontokat, melyek egyéniségemhez és
annak öntörvényű alakulásához a
legközelebb álltak. A másik előny az,
hogy az amatőr színház - jellegéből, mű-
ködése alapvető törvényeiből fakadóan -
sokkal nyitottabb, lazább és rugalmasabb
jellegű intézmény volt a 60-70-es évek
fordulóján, mint a profi színházak.
Rendezői magatartásom ezen alapul, és ez
a hivatásos színház „zártabb", feszesebb
körülményei között eddigi munkámnak
előnyére vált, mi több, a velem dolgozó
művészek többségének részéről is
rokonszenvvel és egyetértéssel találkozott.

Minden rendezői munka alapkérdése: milyen
a rendező és a színész kapcsolata. A z Ön által
körvonalazott rendezői magatartásból milyen
viszony következik ?

- Úgy gondolom, színház csak egyet-len
tényező nélkül nincs : és ez a színész;
illetve nincs egyetlenegy alapszituáció
nélkül: és ez a színész és néző kapcsolata,
kölcsönhatása. Elvileg színházi előadás-
nak tekinthető, ha legalább egy színész
legalább egy nézővel közös térben és idő-
ben valamit közölni akar, azaz kapcsolat-
ba, szituációba kerül (és ez bizonyos
színházesztétikai és formai kritériumok-
nak megfelel). Tehát ily módon a színész-
re mint alapelemre lebontott színház, a
színész mint a színház lényege, a színész
közlési vágya az, amit a magam számára
kiindulópontnak tekintek.

Arra törekszem, hogy a színészek és
köztem a megszokott, a hétköznapi,
kiürült, formálissá vált színész-rendező
viszony helyett egy tartalmában új vi-
szonyt hozzak létre, aminek az egyenjo-
gúság és a kölcsönösség a legfontosabb
alapelve. Egy ilyen viszonyban a színész -
ha él vele - új és új lehetőségeit, saját
belső emberi és művészi gazdagságát fe-



négyszemközt
dezheti fel, egyéniségének azokat a ré-
szeit, amelyeket esetleg más munkákban
vagy helyzetekben elsorvasztottak vagy
visszaszorítottak benne. Én semmi olyas-
mire nem tudok megtanítani egy színészt,
amit nem tud egyébként is. Lehetőséget
próbálok adni ahhoz, hogy a benne levő
tudás, tehetség, intuíció megjelenjen. Te-
hát ez a folyamat nem valaminek a „meg-
tanítása", hanem valaminek az „elfelej-
tésére" való rávezetés. A színházban nem
sablonokkal, ezerszer bevált patronokkal
kell dolgoznunk. Sztanyiszlavszkij a szín-
házművészet legelaljasultabb jelenségé-
nek tekinti azokat a színészeket, akik sé-
mákból és kialakult reflexeikből élnek -
„mocsárnak" nevezi őket. A színészeket
arra kell rávezetni, hogy ki-ki saját egyé-
niségéhez visszatalálva, illetve önmagát
megtalálva a benne rejlő legjobb lehető-
ségeket és képességeket bontsa ki, és hogy
élete minden pillanatában elég nyitott
legyen arra, hogy megindulhasson benne
az alkotás folyamata. Természetesen nem
arról van szó, hogy egy színészt nem kell
megtanítani beszélni vagy mozogni, de
ezek a mesterségnek olyan alapjai,
amelyek még nem tartalmaznak kialakult
sablonokat, és nem ez jelenti a mesterség
lényegét sem. Vagyis ez csak az ábécé.
Sablonokról már akkor beszélünk, amikor
ebből az ábécéből összeáll fél tucat szó, és
a színész egész pályáján jól-rosszul ezt a
fél tucat szót ismételgeti.

Nagyon fontos a színész és a rendező
személyes kapcsolata. Grotowski azt
mondja, hogy a rendező egy ponton túl
sokkal inkább lelki instruktorrá válik, mint
alkotó művésszé. Én ezt a gondolatot
nagyon szépnek és igaznak tartom, és
igyekszem nem elfelejteni. Fontos az,
hogy a rendező az előadásokon is ott-
legyen. Ha egy módom van rá, minél
többször megnézem egy-egy rendezésem
előadásait, mert a munka a premier után is
szükségszerűen tovább folyik, és egy-egy
öltözőbeli vagy klubbeli beszélgetés egy
produkció x-edik előadása után a színész
alkotói energiáit újra meg újra feltölti,
ugyanakkor erősíti az etikai és érzelmi
kapcsolatot színész és rendező között.

Természetesen előfordulhat az, hogy
színész és színész, színész és rendező kö-
zött szakmai okokból a közös feladat
megoldásán munkálkodva feszültségek,
esetleg ellentétek akkumulálódnak. Nem
arról van szó, hogy ezeket elhallgassuk
vagy megkerüljük. Pontos megfogalma-
zásuk, „kibeszélésük" vagy konkrét meg-
vitatásuk az alkotó munka része, de
semmiféle további ellenségeskedésnek és

felszín alatt feszülő ellentétnek nem lehet
forrása, sőt éppen ennek a bomlási-bom-
lasztási folyamatnak kell elejét vennünk.
Nem az a lényeg, hogy valamiféle misz-
tifikált szeretetelv jegyében elhallgassuk
egymás hibáit; inkább arra kell töreked-
nünk, hogy alkotói és emberi szinten
egyaránt becsületesen vállaljuk, fogal-
mazzuk meg és tisztázzuk a munka során
esetleg kialakuló ellentéteket.

- Hogyan jelenik meg a színész már említett
etikai magatartása a színházban?

- A színház etikailag a lehető
legnagyobb feladat elé állítja a színészt -
olyan feladat elé, amelynek igen kevesen
tudnak megfelelni. A színésztől totális
áldozatvállalást kíván a színház; a színész
olyan kapcsolatba kerül a nézővel, amely-
ben teljes mértékben védtelenül kínálja
oda magát: a néző számára közvetíteni
kívánt gondolatért föláldozza magát a né-
ző helyett. Az előadás aktusában, akár
mint egy szertartásban, megteszi a néző-
ért és helyette, de a nézővel együtt a z áldo-
zatnak azt a gesztusát, amelyre a néző a
színházon kívüli életében nem alkalmas
v a g y nem hajlandó, vagy nincs lehetősé-
ge. Ez társadalmi, etikai, pszichológiai
értelemben egyfajta terápikus gesztus a
néző felé; és a színész ennek a terápiának
a hordozója. A színész az a „kísérleti
alany", akinek az idegrendszerében
kikísérletezzük azokat a reflexpályákat,
benyomásokat, azokat az örömöket és
szenvedéseket, amelyeket a n é z ő helyett
átélve, a nézőnek felmutatva tudja a né-
zőt, ilyen vagy olyan irányban, de nagyon
határozottan és pontosan, saját példáján
keresztül befolyásolni vagy irányítani. A
színész olyan módon azonosul a feladattal
- amely ebben az esetben mű-vészi és
magánemberi állásfoglalás tökéletes
egybeesése-, hogy a színház, a szín-házi
előadás, a színházi akció élete elvá-
laszthatatlan részévé: életformává válik
számára. Ha két egyforma tehetségű szí-
nész között kell választanom, minden
esetben amellett döntök, akinek etikai
értéke, emberi tisztasága vitathatatlan.
Sokszor egy kevésbé tehetséges, de etikus
színészt szívesebben vállalok, mint egy
nagy tehetségű, de tisztességtelen embert.
Vagyis a színésznél totális emberi-
művészi magatartásról és etikáról van szó.
Amikor a színész ilyen módon és ilyen
minőségben jelenik meg a néző előtt,
akkor már nem beszélhetünk semmiféle
hagyományos értelemben vett
szerepjátszásról. Ez nagyfokú koncentrá-
ciót, mesterségbeli tudást, intellektust,
érzelmi gazdagságot, emberi tisztaságot

és őszinteséget követel. Ez a gyakorlatban
akkor valósul meg, amikor a néző azt
látja, hogy a színész oly módon visel-
kedik, olyan dolgokat valósít meg, jut-tat
kifejezésre, amelyre ő a szónak sem
fizikai, sem pszichikai, sem etikai értel-
mében nem volna képes. (Természetesen
tudatában vagyok annak, hogy egy
„eszményi állapotot" fogalmaztam meg,
aminek elérésére állandóan törekednünk
kell.)
 Ha a színész a néző helyett, de a nézővel

együtt végzi el az előadás szertartását, akkor
nyilván a nézőnek is bizonyos tekintetben más
lesz a szerepe. Hogyan veszi figyelembe munka
közben a majdani nézőket?
 Már a próbafolyamatba igyekszem

bekapcsolni más kollégákat vagy nagyon
sok esetben nézőket, hogy az ő reagálá-
saikat is belekalkulálhassam a készülő
előadásba. Ennek ellenére természetesen a
közönség egy része mindig zárt marad.
Nem mondhatunk le róluk sem, de én
minden esetben a nyitott, az alkotó módon
résztvevő, az előadásban jelenlevő nézők
közegére, kialakuló közösségére számítok,
s az ő közösségükkel való kap-
csolatteremtésre próbálom késztetni a
színészek közösségét.
 A beszélgetés elején említette, hogy maga

választotta mesterei vannak. Kik ezek, és milyen
hatással voltak művészi munkájára?
 Színházra eszmélésem idején először

Brecht színházelméletét tanulmányoztam;
egyetemi éveim alatt láthattam a Berliner
Ensemble egyik előadását. A 60-as évek
vége felé vált - főleg szájhagyomány útján
- ismertté Grotowski neve. Ez a név
nálunk méltán híres és méltánytalanul
„hírhedett". Akkoriban váltak először
hozzáférhetővé dokumentumok elméleti
és gyakorlati működéséről, majd 1971-
ben láthattam először előadását. Az elmúlt
öt évben minden lehetőséget
felhasználtam arra, hogy Laboratórium
Színházának elméletét és gyakorlatát
tanulmányozhassam. Soha nem utánozni,
hanem végiggondolva, bizonyos
pontjaival - főleg miszticizmusával - vi-
tatkozva, más pontjaival - főleg színész--
mesterségbeli módszereivel, színészetiká-
jával és színházesztétikájának, a „szegény
színház"-nak jelentős elveivel - egyetértve
próbáltam előadásokat létrehozni, illetve a
magam rendezői gyakorlatát megalkotni.
Közben világossá vált számomra, hogy
ezeknek az elveknek egy része nem új: ő
maga is hivatkozik arra a hatásra, amelyet
Sztanyiszlavszkij rend-szerének és a
keleti színházi kultúráknak
tanulmányozása tett rá. Grotowski „sze-



gény színház" elméletének jegyében szü-
letett a számomra legfontosabb két ama-
tőr rendezésem: a Petőfi Rock és Sarkadi
töredéke, a Kőműves Kelemen.

- Hogyan tudja megvalósítani a „szegény
színház" formanyelvét a hivatásos színház
körülményei között ?

 Igyekszem mindenféle haszontalan,
külsődleges és felesleges járulékos elemet
kiiktatni előadásaimból. Hogy konk-
rétabban fogalmazzak: az előadás szce-
nírozásában a lehető legpuritánabb irányba
törekszem. Díszlet- és jelmeztervező
partnereimmel tömören, egyszerűen és
világosan igyekszünk megfogalmazni és
megvalósítani az előadás képi világát.
Sminket, külső hangeffektusokat szinte
soha nem használok. Az előadások a szí-
nész fizikai, testi jelenlétére ugyanúgy
építenek, mint a színész verbális meg-
nyilvánulásaira. Tehát az irodalmi szöveg
kezelésével sokszor egyenértékű a
színészektől kívánt fizikai teljesítmény.
Ezen túlmenően igyekszem a „szegény
színház" elveit a lehetőségekhez mérten a
rendező-színész-néző kapcsolatrend-
szerben érvényre juttatni. Természetesen
nem lehet a „szegény színház" formai
elemeit következetesen megvalósítani,
mert a magyar színház hagyományai és a
közönség ízlésbeli konvenciói ennek
bizonyos pontokon ellenállnak. De a
„szegény színház" etikáját mindig meg
lehet valósítani. Tisztességes mindig
lehetne az ember.

A formai elemeket igyekszem úgy
megfogalmazni, hogy nagyon finoman
idézőjelbe teszem őket: a színháznak mint
gépezetnek, mint mozgó-élő struktúrának
így ez egyben önfintora, önleleplező
gesztusa is. Soha nem igyekszem
letagadni azt, hogy a díszlet díszlet, a jel-
mez jelmez és a színházi fényváltozás az
színházi fényváltozás - és nem holmiféle
valóságillúzió. Azt hiszem, az a legfon-
tosabb, hogy se etikai, se formai-művészi
tekintetben sohase csapjuk be a nézőt,
mindig igazi arcunkat mutassuk, merjük
vállalni, hogy színházban van a néző,
hogy mi színházat mutatunk neki
(művészetet és nem az életet) : csakhogy
ez a színház nem hazudik.

 Sokszor számon kérik a rendezőkön, hogy
az előadás üzenete nem azonos a darab
„eszmei mondanivalójával". Esetleg ellentét-be
állítják a kettőt.

- Ez mindig nagy problémám, mert
fogalmam sincs, hogy mi egy darabnak a
„jelentése". Nekem mindig egy jelentés

jut az eszembe, az, ami a darabot megis-
merve és annak színpadra állításával fog-
lalkozva megfogalmazódik bennem. Azért
nem akarok vitába szállni azokkal a
véleményekkel, amelyek olykor a darab
„eredeti" jelentését kérik tőlem számon,
mert nem hiszek abban, hogy az irodalmi
alapanyagnak egyetlen, önmagán túli,
fölötte lebegő, metafizikus jelentése van.
Az élő színház magát az előadást jelenti,
és ebben az előadásban semmiféle más
jelentés nem valósulhat meg, mint
amilyen jelentést a színészek és a rendező
az irodalmi mű öntörvényű színházi fel-
használásával kifejezésre akarnak juttatni.
Ígyekszem rendezéseimet - néha ez persze
nagyon nehéz - egymással kapcsolatba
hozni, egymásra vonatkoztatni: egy
konkrét gondolati rendszerre épül eddigi
rendezéseim nagy része. Például a
Szegedi Egyetemi Színpaddal és az Uni-
versitas együttessel annak idején létreho-
zott előadásaim a „szegény színház" tar-
talmi, formai és etikai jegyeinek nagyon
tudatos körbejárásai voltak. Nem műsor-
tervet csináltunk és aztán döntöttük el,
hogy mit akarunk mondani, hanem el-
döntöttük, hogy mit akarunk mondani, és
ehhez kerestünk műveket, e szerint ke-
zeltük az irodalmi anyagot. Természete-
sen egy többtagozatú színháznál - bár-hol
legyen az Magyarországon - erre a le-
hetőségek korlátozottak. Nekem szeren-
csém volt, hogy a Szegedi Egyetemi Szín-
paddal létrehozott Kőműves Kelemen című
előadásban megkezdett gondolatmenetet a
pécsi Nemzeti Színházban rendezett
Caligula és Übü király című produkciókban
tovább folytathattam. A Kő-műves Kelemen
a forradalom tragédiája, a Caligula pedig a
forradalom negatív le-nyomata. Az Übü
királyban a középszerűség, a
tehetségtelenség és a korrupció
ellenforradalmát állítottuk színpadra.
Szolnokon az egyén manipulálhatóságával
foglalkoztam három előadásban: az
elsőben az alkotó embert manipulálják
(Álszentek összeesküvése), a másodikban a
kispolgárt ( A z öreg hölgy látogatása), a
harmadikban a természettel szimbiózisban
élő embert (Január). Ilyen értelemben ezek
a rendezéseim színházi trilógiák, rendezői
„triptichonok".
 Mi a véleménye az úgynevezett „rendezői

terrorról" ?
 Sajnos találkozhatunk vele. Teljes

mértékben ellene vagyok, hiszen az elő-
adás öntörvényűsége nagyrészt a színész,
illetve a színészi munka öntörvényűségén
alapul. Ezért kell közös kiindulópontot
keresni, ami annak az eldöntését je

lenti, hogy az adott előadás miről szóljon.
Amikor ezt a színészekkel megbeszéltük,
és a legfontosabb mozzanatokban
egyetértettünk, akkor elkezdünk próbálni,
de én napokig, sokszor több mint egy
hétig a nézőtéren ülve a színészeket
figyelem, azt, hogy az ő legelső, és ennek
következtében az én mindenféle otthoni
prekoncepciómnál pontosabb és igazabb
első mozdulásuk milyen irányba visz egy-
egy szituációt. Én otthon papíron hiába
rajzolnám le, hogy a színész a térben itt
vagy ott tartózkodjon, álljon föl vagy
üljön le, hangosan vagy halkan be-széljen
- nekem erről csak elképzelésem lehet,
mert nem az én testem fog a térben
megjelenni, nem az én testem mozog majd
ott, nem az én hangom fog megszólalni,
hanem az övé. (Ezért nem csinálok előre
„rendezőpéldányt".) Ezek a dolgok csak a
színészből jöhetnek, és az én feladatom
viszonylag hosszú ideig az, hogy a színész
lehetőleg minél gazdagabb alkotói
tárházából közösen kiválogassuk a
legmegfelelőbb és legpontosabb
megoldásokat. Természetesen, ha a szí-
nész hisz a rendezőjében, akkor hagyja,
hogy a rendező hasson rá. Ugyanakkor
nagyon vigyázok arra, hogy ez a hatás ne
legyen túlméretezett, mert akár akarjuk,
akár nem, egy ponton túl a szép elvekből a
gyakorlatban semmi sem marad, és a
színészek a rendező által a térben moz-
gatott bábokként, kompozíciós elem-ként
kezdenek viselkedni. Vagyis magamat
állandóan vissza kell fognom - ez
természetesen harc önmagammal -, illetve
visszafogott energiáimat úgy kell kerülő
úton a színészhez juttatnom, hogy az ne
gátolja, hanem hajtóerőként előrelökje őt
azon az úton, amelyiken elindult.
Előfordul, hogy a készülő előadás a pró-
bák folyamán kátyúba kerül. Ilyenkor
szükség lehet egy-egy sokkszerűen erő-
teljes hatásra, hogy a rendező kizökkent-
se a holtpontról a megakadt, de immár
öntörvényei szerint élő szerkezetet.

 Ezek alapján úgy tűnik, a munkafolya-

matban nagy fontosságot tulajdonít az intuí-

ciónak.

 Alapvetően hiszek az intuícióban. A
művészetekben - úgy gondolom - álta-
lában az intuíció az a pont, amelyből ki-
indulunk. Az, hogy az intuíció mikor és
hogyan tudatosodik, ölt testet, ez kinél-
kinél intellektusa, gondolkodási rend-



szere, műveltsége és számtalan szubjektív
és objektív tényező hatása és eredménye.

- Milyen színház az ideálja?

- A színház alapvetően társadalmi
gesztus. Semmiféle l'art pour l'art, mű-
vészkedő, belterjes vagy éppen kókler-
kedő, az alkotó művészek személyét, ma-
gánéletét vagy művészi tevékenységét
misztifikáló színházban nem hiszek, sőt
ellene vagyok, A színháznak mindig itt és

most kell előadásról előadásra, produk-
cióról produkcióra megalkotnia, illetve
újraalkotnia önmagát. Semmiféle olyan
színházban nem hiszek, melyben a társulat
tagjai nem a művészi értékek alapján
kialakult hierarchia szerint sorolódnak be,
hanem csak anyagi vagy egyéb érdekeket
szem előtt tartva, az alkotás minél
őszintébb folyamata helyett az egymás
elleni intrikák, a kenyér- és szerepharc
közben egymást, kollégáikat, önmagukat,
a kollektívát és ezzel az alkotást le-
hetetlenné, sőt tönkreteszik.

- Néha úgy emlegetik Önt, mint avantgard"
törekvésű rendezőt. Mi erről a véleménye ?

-- Ez a megjelölés legalább annyira
megtisztelő, mint amennyire nevetséges.
Ha az avantgarde szó eredeti jelentésére -
élcsapat, rohamcsapat-gondolunk, azonnal
nyilvánvalóvá válik, hogy ma Ma-
gyarországon szükségszerűen nem létezik
avantgarde színház, hiszen a magyar
színházművészet most próbál felzárkózni
az európai színházművészet második
vonalához. Ennek következtében egy
pillanatra sem hiheti senki azt saját tevé-
kenységéről vagy arról, amit ma színházi
gyakorlatunkban bárhol lát, hogy az
avantgarde jelenség. A kaposvári Godot-ra

várva-előadás vagy az én pécsi Caligula

és Übü király-rendezésem mindössze lé-
tező és tapintható hiányt igyekezett pó-
tolni. (A Caligulát megírása után kb. har-
minc évvel, az Übü-királyt hetven évvel
játszottuk el először magyarul hivatásos
színházban.) Ha ilyenfajta előadások lét-
rehozása közben a mai világszínház for-
manyelvének, legújabb eredményeinek
bizonyos elemei megjelentek akár a
Szegedi Egyetemi Színpadon, akár a Pécsi
Nemzeti Színház színpadán vagy bárhol,
az nem tekinthető avantgarde gesztusnak,
hanem csak egy nyitottabb színházi
szemléletmód megvalósulásának.

SZÉKELY GYÖRGY

A színjáték japán világa

Ha beszámolót olvas az ember valamilyen
külföldi színházi előadásról - legyen az
Bécsben, Párizsban vagy Washingtonban
-, egy-két kép mellékleté-

vel illusztrálva, többé-kevésbé tudja, mi-
lyen lehetett az a színházi este. Hiszen
azok a színházak lényegében az európai
színházi kultúrkörhöz tartoznak, annak a
változatai. Lehet, hogy szokatlanabb
megjelenési formájúak, minta hazaiak, de
elvileg azonos alapon állanak. A távol-ke-
leti színházkultúrákkal azonban nem lehet
ilyen könnyen azonosulni. Lehet látni
egy-két képet, néha a televízió is felvillant
rövid jeleneteket és mindez nagyon
hasonlít „a" színházra, hiszen van szín-
pad, vannak kosztümös színészek..

T o k i ó i Shakespeare-p lakát


